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SZÓSZÓLÓ
10 éves a TUDOSZ

A TUDOMANYOS ES INNOVACIOS DOLGOZOK SZAKSZERVEZETENEK LAPJA

KÖSZÖNTJÜK A CSILLAGÁSZATI KUTATÓINTÉZETET
Balázs Lajos igazgató:

Az MTA Csillagászati
Kutatóintézete
A 100 éves évfordulójának jelent ősége
Az MTA Csillagászati Kutatóintézete 1999. május 16-án
ünnepelte alapításának 100.
évfordulóját. 1899. május 16án írták alá azt az okiratot,
amellyel Konkoly-Thege Miklós
az 1871-ben alapított ógyallai
magán-csillagvizsgálóját a magyar államnak adományozta.
Ezzel létrehozta azt az intézetet, a Magyar Királyi Konkolyalapítványú Astrophysikai Observatoriumot, amely a jelenlegi csillagászati kutatóintézet jogelő dje. Az első világháborút
követő trianoni béke döntése az
eredeti ógyallai intézetet elszakította Magyarországtól, de
minthogy a felszerelés a magyar állam tulajdonában volt, azt
Budapestre szállították.
1921-ben az akkori kormány
nagyszabású kulturális programba kezdett, aminek része
volt egy új csillagászati intézet építése a Normafa mellett
a Svábhegyen. Az intézet létesítéséhez a budapesti önkormányzat egy 8 hold nagyságú
területet bocsátott rendelkezésre, és úgy határozott, hogy
azt a jövőben is kizárólag az
intézet céljaira szabad felhasználni. Az intézet teljes kiépítése Klebelsberg Kunó minisztersége alatt történt, és 1928ban fejez ő dött be a legnagyobb mű szer, egy 60 cm-es
tükörteleszkóp üzembe állítá-

sával. A budapesti önkormány- nálására hozták létre a Stella
zat a 60 cm-es tükr ű távcső csillagászati egyesületet, amelyfelállításánál is jelent ő s anya- nek elnöke maga Klebelsberg
gi terhet vállalt, a távcsövet Kunó lett. 1923-ban tartott ala-

Az évforduló alkalmából védetté nyilvánították
befogadó kupola építésének a
finanszírozásával.
Az intézet kiépítésében komoly társadalmi áldozatvállalás
is nagy szerepet játszott. Ezeknek a törekvéseknek a koordi-

A 60 cm- es távcső kupolája

pítóbeszédében kifejti, hogy
nem elég a tudományra pénzt
áldozni, hanem a társadalomnak szeretnie is kell a kultúrát,
hogy virágozhassék, és a tudományok közül talán a legkönnyebb a csillagászatot megszeretni, mert olyan élménnyel
ajándékozza meg az embert,
mint amikor valaki egy hatalmas
hegy tetejéről gyönyörködik egy
táj szépségében.
Megalakulásakor az intézet a
Klebelsberg által létrehozott
Gy ű jteményegyetemhez tartozott, a Szépm űvészeti Múzeummal, a Nemzeti Múzeummal, az
Iparművészeti Múzeummal, valamint az Országos Levéltárral
együtt. 1934-ben, a Pázmány
Péter Tudományegyetem Pestre költözésének 250. évfordulója alkalmából a Csillagvizsgáló Intézetet az egyetem gondozásába adták, de az intézet dolgozói továbbra is a Gy ű jteményegyetem állományában
maradtak. A második világháború után újra visszakapta a
Kulturális Minisztérium, míg
1951-ben az Akadémia kezelésébe került, és azóta is odatartozik. Az ötvenes években
döntöttek a mátrai Piszkéstetőn
egy új hegyi állomás felépítésérő l, ahol ma hazánk legnagyobb távcsöve található. Intézetük jelenleg korszer ű tudományos műhely, ahol sikerrel válaszolunk a kor tudományos kihívásaira.

Munkajogi változások
Megváltoztak a munkavállalókra, alkalmazásban
állókra vonatkozó munkajogi szabályok

(2. oldal)

Tudósítások
„Június 18-án már össze is ült az
Országos Munkaügyi Tanács ...
a hosszú vonulás nem mirajtunk múlott."

(3. oldal)

A múlt vagy a jövő jegyében?
Megállapítások a budapesten megredezett
„tudomány világkonferenciájáról"

(4. oldal)

Magyar Szabadalmi Hivatal
Pályázati felhívás Gábor Dénes tiszteletére

(4. oldal)

Eszmecsere
Találkozó dr. Sáringer Gyula és Révész Máriusz
országgy űlési képvisel őkkel
Június 16-án a Tudományos és Innovációs Dolgozók
Szakszervezete titkárok tanácsa egy találkozó keretei között megbeszélést folytatott
az Országgy ű lés oktatási tudományos ifjúsági és sportbizottság, oktatási tudományos és innovációs albizottságának elnökével, dr. Sáringer Gyula akadémikussal,
és Révész Máriusszal, a
Fidesz oktatási munkacsoportja tagjával.
Áttekintették a kutatóintézeEz a rövid történeti áttekintés
is meggyőzően bizonyítja, hogy
az intézet százéves születésnapja nem csupán egy sz ű k
szakma magánügye, hanem az
egész magyar tudományosságé, illetve kultúráé. Az államhatalmi szervek, a kormány, az
önkormányzatok döntésein túlmenően a nemzet széles kör ű
áldozatvállalása nélkül ezt az
évfordulót nem ünnepelhettük
volna. Az évforduló tehát mindazoknak az ünnepe volt, akik az
intézet létrejöttében döntő szerepet játszottak.
Az ünnep tehát természetesen Konkoly-Thege Miklós emlékéé, aki nélkül az ógyallai
magán-csillagvizsgáló létre
sem jött volna. Az akkori magyar kormányé, amely úgy
döntött, hogy a létesítményt
gondozásába veszi, megmentve azt az adományozó halálával bekövetkező biztos pusztulástól, a magán-csillagvizsgálók
szomorú sorsától. ünnepe továbbá a budapesti önkormányzatnak, amely helyet adott az
Ógyalláról átmenekített intézetnek, és anyagi támogatásával
oroszlánrészt vállalt az újrakezdésben. Ünnepe természetesen a kerületnek, amely hetven éve otthont ad a csillagdának. És természetesen mindazoké, akik áldoztak és áldoznak a kultúráért.

ti dolgozók bérhelyzetének,
valamint a magyar tudományos kutatás és oktatás legaktuálisabb és halasztást nem
t űrő kérdéseit. Teljes egyetértés alakult ki a tapasztalható problémák megoldásának
elkerülhetetlenségérő l, amelyhez kölcsönösen segítséget
ajánlottak föl. Megegyeztek
továbbá abban, hogy a kialakult jó munkakapcsolat fenntartása érdekében rendszeresen tartanak hasonló megbeszéléseket.
A 100 éves évforduló méltó
megünnepléséhez fontos volt,
hogy mindazok részt vegyenek
benne, akikkel és akikért az intézmény létrejött. Így az évforduló kapcsán, május 18-án nyílt
napot szerveztünk, hogy a nagyközönség megismerhesse, hogy
honnan indultunk és hol tartunk.
Május 19-én tudományos
emlékülést tartottunk a Magyar Tudományos Akadémia
székházában, ahol a természettudományos szakma képviselő inek adtunk számot tudományos értékeinkrő l. Erre az
alkalomra a környező országok
partnerintézményeinek a képviselőit is meghívtuk. Az ülésszakon hangsúlyoztuk a regionális
együttm űködések jelentőségét a
mai globalizálódott világban.
Mára már az épületegyüttes
városképi szempontból fontos
színfoltja a kerületnek. Építészeti értékeinek a védetté nyilvánítása mindenképpen indokolt
volt. A 100 éves évforduló alkalmából a Fővárosi Közgy űlés
ezt meg is tette.
Május 20-án, az intézet 1899es hivatalos átadás-átvételének
100-ik évfordulóján, az alapítást emléktáblával örökítettük
meg. A tábla felavatása méltó
alkalom volt arra, hogy mindazok, akiknek a munkája nyomán a jelen intézet testet öltött, együtt ünnepeljenek.

Ha Ön még nem iratkozott volna fel...

„TUDOSZ HIRLEVEL:'
Kedves Olvasó!
A HIRLEVEL-et mindazok kapják, akik január 18-i felhívásunkra jelentkeztek, és a tudosz@mail.interware.hu címre bejelentkeztek. Július
közepéig 292 kollégánk igényelte.
Elképzelésünk szerint hetente legalább egy alkalommal jelentkezünk olyan információval, ami érdeklődésre tarthat számot. Igyekszünk friss, pontos információkkal jelentkezni. Hírleveleink megtalálhatók a TUDOSZ weblapján: www.tudosz.hu.
Ha Ön még nem iratkozott fel a „HIRLEVEL"-előfizetők közé, és
kedvet kapott hozzá, küldjön egy üzenetet
a tudosz@mail.interware.hu címre.
R.M.
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SZÓSZÓLÓ
Szolidaritási nyilatkozat

Kinek lesz jobb?

Munkajogi változások
Megváltoztak a munkavállalókra, alkalmazásban állókra vonatkozó munkajogi szabályok.
Az 1999. évi LVI. törvény (MK. 1999/53. 3370) módosította a munka
törvénykönyvér ő l szóló, a köztisztviselők és a közalkalmazottak jogállásáról szóló, az igazságügyi alkalmazottak, az ügyészségi alkalmazottak szolgálati viszonyáról, az ügyészségi adatkezelésrő l, a bírák jogállásáról valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló törvényeket.

A munka törvénykönyve változtatásai között melyek azok,
amelyek a közalkalmazottakat
érintik?
— A szakszervezeti tisztségviselő knek járó fel nem használt munkaidő-kedvezményt a
munkáltató a szakszervezet
kérésére eddig köteles volt
pénzben megváltani. Ezen túl
erről megállapodhatnak, tehát
nem kötelező.
— Munkavállalóként csak 16
éven felüli létesíthet munkaviszonyt. Az iskolai szünet alatt,
a törvényes képviselő hozzájárulásával a 15 évét betöltött
tanuló is létesíthet munkaviszonyt. Eddig 14 év volt a határ, és iskolarendszeren kívüli
vagy felnő ttoktatásban részt
vev őkre is vonatkozott.
— Megszűnt az 5 évvel nyugdíj elő tt állók védettsége.
Eddig csak „különösen indokolt

esetben" szüntethette meg a
munkáltató a nyugdíj előtt állók
munkaviszonyát.
—A felmondási tilalmak között
törölték a gümőkóros megbetegedésben szenvedők fokozott védelmét.
— Új eleme a munka törvénykönyvének, hogy valamennyi
felmondási tilalom érvényét
veszti, ha a munkavállaló öregségi vagy előrehozott öregségi
nyugdíjra szerez jogosultságot,
vagy nyugdíjban részesül.
— Ha a munkáltató csoportos létszámcsökkentés esetén megsértette a szakszervezetek vagy az üzemi (közalkalmazotti) tanács jogait, akkor eddig az intézkedést érvénytelenítette a törvény, mostantól az érvénytelenítés megsz ű nt, de a sértettek a jogsértés megállapítására bírósághoz fordulhatnak!

—A munkáltatónak kell nyilvántartani a munkavállalók munkaidejére, szabadságára és munkaidejére vonatkozó adatokat.
— Eddig a leltárhiányért való
felelősség szabályait a kollektív
szerződés rögzítette. (Ez volt az
egyik ok, amiért a munkáltatónak érdeke volt kollektív szerződést kötni. Még mindig van
több olyan pont, amelynek KSZben való szabályozása a munkáltató érdeke, de erre nem
hívjuk fel a figyelmet.) Mostantól a munkáltató állapítja meg.
A munkavállalókra hátrányos a
következő újdonság is: „A leltárhiányért a leltárfelelő sségi
megállapodást kötött munkavállaló vétkességre tekintet nélkül
felelősséggel tartozik." Kérdés,
vajon ki fogja így vállalni azok
közül, akik alkalmasak erre?
—Megszű nt a munkaügyi viták esetére el ő írt kötelez ő
egyeztetés, erre ezentúl akkor
kerülhet sor, ha azt a felek elő zetes megállapodása vagy a
kollektív szerződés elő írja.

dr. Révész Márta

TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Politikai földrajz

A Friedrich Ebert Alapítvány (FES)Lbeszélgetésre invitálta azókat
a szakszervezeti tisztségviselőket, akik segítenek a FES-támogatással tartott rendezvények szervezésében. Bemutatkozott Clemens
Rode úr, aki új munkatársként most kapcsolódik be a közös munMeghitt hangulatú ünnepsé- kába. (Jogi tanulmányait Hamburgban, közgazdaságit Oxfordban
gen köszöntötték kollégái Bod végezte.) Tőle hallottuk: Magyarország helyzete a NATO csatlakoPétert 75. születésnapja alkal- zással megváltozott. Március óta Magyarország nem Kelet-Európa
mából.
nyugati csücske, hanem Nyugat-Európa keleti csücske.

A közalkalmazotti tanácsok elnökeinek
és a tanácstagoknak találkozója

„KT-klub" alakul
Bod Pétert a társadalombiztosítási választások során választották meg a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatba. Az
ÉSZT delegáltjaként tevékenykedett és harcos képviselő je
volt a leendő nyugdíjasok érdekeinek. A nyugdíjbiztosítási
matematika elismert mű velő jeként számos esetben ért el
kedvez ő változtatást az új
nyugdíjtörvényben.
A TUDOSZ nevében szeretettel köszöntjük születésnapján,
és jó egészséget kívánunk.

Ismeretes, hogy az új közalkalmazotti tanácsok (KT) az
elmúlt év novemberében alakultak meg. A TUDOSZ vezető i
úgy gondolták, hogy segítséget
nyújtanak azzal, ha meghívnak
egy olyan előadót, aki jól ismeri
a munkajogot, a szakszervezetek és a közalkalmazotti tanácsok tevékenységét, ezáltal átfogó képet képes nyújtani a KTtagoknak. Hasznos volt az elő adás, amelyet érdekes a vita
követett.
Az előzetes jelentkezés alapján azt gondoltuk, hogy még
többen igénylik az efféle össze-

Újabb nyugdíjreform?
A kormány két hónappal ezelőtt, májusban, egy feladattervet
fogadott el a nyugdíjreformmal összefüggő kérdések vizsgálatáról. A tervek szerint felülvizsgálják az özvegyi nyugdíjakat, a
pályakezdő k kötelező részvételének feltételeit, az indexálás
módszerét, a nyugdíj-megállapítási szabályokat (a beszámítási
időszak hosszát, a beszámítható jövedelmeket, a nyugdíj szociális
elemeit), a rokkantsági nyugellátást, a hozzátartozói nyugellátás
szabályozását. A TUDOSZ értesülései szerint — különféle vizsgálatok alapján — július hónapban készülnek el a javaslatok.

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezetének (TUDOSZ) elnöksége elemezte a helyzetet, amely sztrájkra kényszeríttette a SOTE
dolgozóit, és megállapította, hogy az okok között a főhatóság egyedi hibáin
túl olyan általános tendenciák fedezhetők fel, amelyek a költségvetési területen — ágazattól szinte függetlenül — minden magasan kvalifikált értelmiségi munkahely dolgozóit sújtják.
Az országos, esetenként a nemzetközi propaganda felszínén, az ágazat
fontosságát szinte már túlhangsúlyozó hangzatos főhatósági ígéretek, miközben a mélyben intézményeink a cső d fele haladnak — a jelenség nem
egészségügy-specifikus. Reformkoncepciók, amelyek árnyékában állandósuló dologi költség- és bérhiány húzódik, majd a hiányt kigazdálkodandó,
permanens átszervezési kampányok, melyeknek egyetlen előre látható és
megvalósuló eleme az elbocsátási kényszer —, túlontúl ismerő sek minden
költségvetésben dolgozó számára. Ezért a TUDOSZ elnöksége az alábbi
üzenetet juttatta el a SOTE sztrájkoló dolgozóihoz:

Sztrájkoló Orvosegyetemiek!

Mi, kutatóintézeti dolgozók, szolidárisak vagyunk követeléseitekkel!
Reméljük, más vezetők is értenek a szóból, mert mi is tudjuk, hogy a leghangzatosabb ígéret sem pótolja a bérelmaradást, az át nem gondolt elbocsátások pedig intézményeinket
lehetetlenítik el.
(A Szószóló következ ő száÁltalában véget kell vetni a gyakorlatnak, hogy hivatástumában azokkal a változásokkal
datunkkal visszaélve éhbérre kényszerítenek bennünket.
foglalkozunk, amelyek csak a
Rajtatok az ország szeme, és mi veletek vagyunk!
munkavállalókat, tehát csak a
munka törvénykönyve hatálya
Budapest, 1999. június 30.
alá tartozókat érinti.)
a TUDOSZ elnöksége
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Bod Péter
köszőntése

Rajtatok az ország
szeme, és mi
veletek vagyunk!

jövetelt. A résztvev ők viszont
valamennyien egyetértettek
abban, hogy szükségük van
rendszeres továbbképzésre, az
ilyen jellegű találkozókra és a
rendszeres kapcsolat tartásra
ahhoz, hogy megfeleljenek feladatuknak. A TUDOSZ-iroda
vállalta, hogy lehetőséget biztosít ezekre a találkozókra.
Szeptember végére tervezzük
az első „KT-klubot". Aki részt
kíván venni ezeken a beszélgetéseken, kérjük, jelentkezzen
a TUDOSZ-irodában levélben,
telefonon vagy e-mailen.
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„Beolvadó" NIIF
Beolvad a Közoktatási Minisztériumba a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF) — jelentette be Kiss Ádám, a
minisztérium államtitkára a Hungarnet Egyesület közgyű lésén. Az
akadémiai és egyetemi hálót kiépítő és működtető NIIF a jövőben
minisztériumi irodaként mű ködik tovább — hasonlóan a Sulinet-prog-,
ramhoz —, az állami költségvetésből az idei évre járó 1,4 milliárdos
támogatás felett pedig Pokorni Zoltán kultuszminiszter rendelkezik.;
A NIIF eddigi alkalmazói tanácsa helyett a jövő ben államtitkári grémium dönt az egyetemi és akadémiai internet-hozzáférést érintő
beruházásokról, s ebben a grémiumban az egyesület egyetlen
szavazattal rendelkezik. A Hungarnet Egyesület 1992-ben alakult,
célja az NIIF-programban részt vevő, a szélesebb értelemben vett
akadémiai szférához tartozó intézmények képviselete a számítógépes hálózati fejlesztések terén a hazai és nemzetközi szervezetekben. A 300 ezer felhasználó internet-elérését biztosító egyesület
tagságát mintegy 800 intézmény alkotja. Tagjai közé tartoznak az
akadémiai kutatóintézetek, az összes egyetem és fő iskola, könyvtárak, valamint középiskolák.
(újsághír)

1999: A döntés éve!
A pályakezd ők kivételével csak ez év augusztus
31-ig lehet magánnyugdíjpénztárba lépni.

Miért érdemes?
A megtakarítás a felhalmozási idő szak alatt örökölhető.
A pályakezdők kivételével
2000. december 31-ig módosítható a döntés.
A Pénztárak Garancia Alapja 15 év felhalmozási id őn túl
bioztosítja a kötelező en előírt szolgáltatások fedezetét.
Adókedvezmény jár a befizetés után.
Csak járulék-átirányítás történik.
Ellenőrizhető az egyéni számla.
Választhatók a szolgáltatások.
Biztonságos a megtakarítás.

Ajánlatunk:

Heller Farkas
Magánnyugdíjpénztár
telefon: 313-1405, 313-7285, fax: 313-7033,
e-mail: heller@freenet.hu

Várjuk Őnt is!
„Kés ő a takarékosság, amikor már fogytán a vagyon."
(Seneca)
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Tudósítások
Az érdekegyeztetés egy „újabb" hadszíntérről
Az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) utolsó ülése óta folyamatosan azon törtem a fejem, hogy milyen rovatfej alatt adjam
közre tudósításaimat az érdekegyeztetés legújabb eseményeiről. Végül is úgy döntöttem, nem sokat változtatok,
maradok a már megszokottnál. A rovat elnevezésének szóösszetételéből elhagyom annak első felét, s az új rovatcím
ezután pusztán „Tudósítások" lesz. A kissé militáns ízű
„hadi" -tudósítás jelzős szóösszetételének megszüntetésével azt szerettem volna érzékeltetni, hogy manapság nemigen beszélhetünk valóságos érdekütközetekről. Magam
részéről viszont remélem, hogy nálunk újból működőképes
lesz az a nyugat-európai értékre épülő tripartit modell,
amely közel tíz esztendőn keresztül, több-kevesebb eredményt már felmutatott Magyarországon. Azonnal jelezni
fogom, ha a szociális partnerek közötti tényleges érdekegyeztetési „hadi" eseményekről ismét tudósíthatok.
Alig telt el néhány hét az április 21-i utolsó ÉT plenáris ülés
óta, s június 18-án már össze
is ült az Országos Munkaügyi
Tanács (OMT) első ülése.
Igaz, hogy a két „hadszíntér"
közötti „hosszú vonulás"' nem
mi rajtunk múlott. Az OMT
megalakulása után ugyanis
nyomban jeleztük: tárgyalni
szeretnénk a munka törvénykönyve módosításairól.
„Büntetésből" nem az
egyeztetett változat
került az Országgy űlés
elé...
Kezdeményezésünkre azt
a válaszolták, hogy ez a törvénymódosítás olyan parlamenti fázisban van már (gyakorlatilag végszavazás elő tt),
hogy erről nem lehet (nem érdemes) tárgyalni, mert azzal
úgysem érnénk el semmit. És
ez így is volt. Nehéz úgy
eredményt elérni, ha a tárgyaló felek egyike nem óhajtja azt a megállapodást,
amelyben korábban mind a
hárman már megegyeztek.
Talán emlékeznek még rá
Kedves Olvasóim, hogy a
munka törvénykönyve módosításairól (még április első napjaiban, éppen nagypénteken),
megállapodtunk. Csak éppen
„büntetésből" nem az egyeztetett változat került az Országgyűlés elé, ugyanis nem
akartuk (nem tudtuk) elfogadni a kormány jövő évi bérekről szóló — számításokkal alá
nem támasztott — bérajánlatát. Tudomásul kellett vennünk végre, hogy aki nem paríroz, azt büntetni kell. Maradt
tehát az eredeti tervezet, és
az az ígéret, hogy a munkajogi törvények későbbi átfogó
áttekintésekor (kb. két év
múlva) visszatérhetünk a
téma újbóli tárgyalására.
A kormány a társadalmi
kapcsolatait szű kíteni
akarja?
Az OMT júniusi ülésének
összehívását mi is szorgalmaztuk, hiszen aktuálissá
vált a minimálbérek esetleges
évközi emelésével kapcsolatos decemberi ET-megállapodás, és a Munkaügyi Közvetítő és Döntőbírói Szolgálattal (MKDSZ) kapcsolatban is
volt némi megoldandó feladatunk. Ennek eredményeként
ültünk össze június 18-án,
,pénteken 10 órakor a SzOCsA
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épületének (Spenót ház) egyik
tanácsteremben. Láthatóvá lett
tehát, hogy nemcsak a név,
hanem a helyszín is megváltozott. A „fehér ház"-ból a „zöld
ház"-ba költöztünk, de ennek
legalább van épkézláb magyarázata. Ugyanis akármilyen hihetetlen, a korábbi helyszínen,
a képviselői irodaházban fizetni
kellett a tárgyalóteremért, a minisztérium épületében viszont
nem. Tehát a helyszín olcsóbb,
s ez még akkor is érv, ha kevésbé alkalmas, mint a korábbi.
Ezt kormányzati tárgyaló feleink
is tudják (már többször említettük nekik), s ígéretükhöz híven
keresik a megfelelő helyszint.
(Előbb-utóbb biztosan meglelik,
s akkor majd onnan fogok tudósítani.)
A tárgyalás elején oldalunk
képviselője mindenekelőtt megkérdezte: az eredetileg tervezett
három napirendi pontból hogyan
lett csak kettő, és miért nem
szerepel a második félévi ülések rendjének megtárgyalása a
jelenlegi programban. Kérdésünkre azonnal meg is kaptuk
a választ: július 16-án és szeptember 2-án lenne egy-egy
OMT-ülés, miután ezeknek van
elő készített anyaga, s majd
akkor állapodunk meg a további ütemezésben. Ezek után már
el kezdődhetett a munka, amelyet oldalunk napirend előtti hozzászólással nyitott meg.
A munkavállalói oldal nevében a megszokott napirend
előtti hozzászólónk kifogásolta: a munka törvénykönyve újratárgyalására benyújtott indítványunkat indok nélkül utasította el a kormány, és az eredeti javaslatot fogadtatta el a
parlamenttel. Ebből arra lehet
következtetni, hogy a kormány,
a társadalmi kapcsolatait szűkíteni akarja, amit mi természetesen elutasítunk. Javasolta továbbá, hogy az OMT szükség
szerint, de legalább havonta
ülésezzen. Kijelentette, hogy a
tárgyalásoknak nincsen alternatívája.
A kormányoldal illetékes képviselője válaszában természetesen azt hangoztatta, hogy
voltak előzetes tárgyalások.
A minimálbérekről
alkotott fogalmakat
egyértelmű síteni kellene
Ezután még mindketten
visszareagáltak egymásnak,
majd elkezdtük az első napirendi pont „Javaslat a legkisebb munkabér évközi emelé-

sére" című előterjesztés megvitatását, amit oldalunk szóviv ő je „vezetett fel", miután a
minimálbér nagyságának meghatározása hagyományosan a
mi kompetenciánk.
Oldalunk képviselője szóbeli
kiegészítését azzal kezdte: az
előkészületek nem alapozzák
meg tökéletesen az eredményességet, de mi eredményes
tárgyalásokra törekszünk.
Decemberben azt is elhatároztuk, mondta, hogy egyidej űleg az európai bérekhez való
felzárkóztatással is foglakozunk, és nem szerencsés,
hogy ez a napirend ma elmarad. Kiemelte még, hogy mindent meg kell tenni a lemaradás csökkentéért. Ezek után
javasolta, hogy július elsejétől
emeljük a minimálbéreket.
Megemlítette továbbá, hogy
oldalunk bármilyen emelést elfogadhatónak tart, tehát nem
ragaszkodik mereven a 25 000
forintos eredeti javaslathoz.
Továbbra is a célkit ű zéseink
között szerepel, hogy a minimálbérekről alkotott fogalmakat
tisztázzuk, megkönnyítve a
jöv ő évi bértárgyalásokat,
mondta.
Végezetül felelevenítette a
miniszterelnök minapi kijelentését: ami szerint az 1999. évi
minimálbér-emelés az eddigi
legnagyobb volt. Szóvivőnk ezzel szemben azt állította, hogy
az 1995-ös év kivételével a minimálbérek most veszítettek a
legtöbbet a reálértékükből. Véleménye szerint, az idei 628
forintos nettó növekedés nem
lehet a legnagyobb. Az esztendő végén sem lesznek kedvezőbbek a feltételek, mint most.
Jobban segítené a megoldást
egy úgynevezett kétlépcső s
rendszer bevezetése, amelynek most lenne az első szakasza, majd decemberben pedig a második. Ezek után a
partnerekhez, de főképp a kormányoldalhoz intézett néhány
kérdést:
1. Változtatni kíván-e a kormány a minimálbérekkel kapcsolatban az 1999-es tendencián a 2000-es adórendszerrel?
2. Fenntartják-e, hogy a jövőben is egységes minimálbér
legyen?
3. Fenntartja-e a kormány az
eddigi álláspontját, hogy a minimálbér növekedése meghaladja az átlagbér növekedését?
A gazdasági folyamatok
alapján most „nem
indokolt" a minimálbér
emelése
A munkáltatók képviselő je
válaszában kijelentette, hogy
ma más hangzott el, mint amiről az előkészítő bizottsági tárgyaláson szó volt. Majd az
ülés előkészítéséről beszélt.
A kormány képvisel ő je
megnyugtatott mindenkit,
hogy az ülés szabály szerint
lett előkészítve, majd hangsúlyozta a helyzet nehézségét. Ezután arról beszélt,
hogy a jövő évi költségvetés
— amir ő l egyébként a kormány tárgyalni kíván az oldalakkal — tervezése folyik,
tehát elsietett dolog, megelőlegezni azt, hogy jövő re romlanak a pozíciók.

Később arról szólt, hogy az
Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatban illúziók tapasztalhatók. A csatlakozás a
gazdasági törvényeket nem
változtatja meg, s azzal automatikusan nem változik a minimálbér-átlagbér arány. A lényeg az, hogy a minimálbér
növekedése haladja meg az
átlagkereset növekedését.
Egyébként az inflációs prognózis decemberre alacsonyabb,
azaz 9 százalékos inflációt jósol. Ezért a gazdasági folyamatok alapján most nem indokolt a minimálbér emelése,
ugyanakkor, ha a munkavállalók a munkáltatókkal megegyeznének, akkor azt a kormány tudomásul venné.
Az ezt követő , úgynevezett
részletes vitában először a mi
oldalunk képviselője kifogásolta, hogy a feltett kérdéseinkre
nem kaptunk választ, és javasolta, hogy a munkáltatók is
mondjanak véleményt a minimálbér felemeléséről. Ezek után
— többen hozzászólva a témához — erről folyt a vita. De
ebben nem sok köszönet volt.
A munkáltatók ugyanis csak
azokat az érveket sorakoztatták fel, hogy miért fölvállalhatatlan év közben az emelés.
Nem ők tehetnek róla, hogy
olyan adórendszer került bevezetésre, amelyik a legelesettebbeket sújtja, s így a megoldást
sem tudják átvállalni. E körül
folytatódott a további vita még
több körön keresztül. Végül is
szóvivőnk felszólította a munkáltatói oldal képviselőit, mérlegeljék javaslatunkat, fogadjanak
el egy névleges, 1000 forintos
emelésről szóló megállapodást.
A kormányoldal képviselőitől
pedig azt kérdezte, hogy tudunk-e tárgyalni a minimálbér
reálértékét befolyásoló tényezőkről. Végül indítványozta: ne
zárjuk le, hanem függesszük
fel a tárgyalást. A munkáltatók
jelezték, hogy a mai tárgyalásokat lezártnak tekintik, de átgondolják a javaslatunkat. A
kormányoldal képviselője pedig
kijelentette, nem zárkóznak el
a tárgyalástól, ha az oldalak
igénylik a folytatást.
Beszámolt a Munkaügyi
Közvetítő és Döntőbírói
Szolgálat (MKDSZ)
A második napirendi pontban
meghallgattuk a Munkaügyi
Közvetítő és Döntőbírói Szolgálat (MKDSZ) igazgatójának a
beszámolóját. Ezt teljes egyetértésben el is fogadtunk, s hozzájárultunk azokhoz a szükséges határidő módosításokhoz
is, amelyek a folyamatos működéshez kellenek, s végül
egyetértettünk, hogy a szakmai részletekkel a munkajogi
bizottság foglakozzon.
A napirendeket követ ő en
megállapodtunk a következő
két ülés napirendi pontjaiban.
Eközben komoly vita alakult ki
arról, hogy tulajdonképpen mikor is kezdjük el — egy korábbi megállapodásnak megfelelően — a korengedményes
nyugdíjakkal kapcsolatos tárgyalásokat, s elegendő lesz-e
hozzá a hátralévő idő, vagy
ebben a témakörben is egyéves halasztás kell.

Azonosságok
és különböző ségek
Itt talán zárhatnám is a beszámolót, de nem lenne teljes a tudósításom, ha most
nem vetném össze a régi és
az új rendszert, az azonosságok és különböző ségek „kibogarászását" a Nyájas Olvasóra bízva.
Az Érdekegyeztető Tanács
ülésein a munka világával
kapcsolatos kérdésekről tárgyaltak a munkáltatók, a
munkavállalók és a kormány
oldalakba tömörült képviselői.
Ezzel szemben az Országos
Munkaügyi Tanács ülésein a
munka világával kapcsolatos
kérdésekrő l tárgyaltak a
munkáltatók, a munkavállalók
és a kormányoldalakba tömörült képviselői.
Az ET-n voltak napirend
elő tti hozzászólások, és a
vita során az első, általános
körben csak a szóvivők beszélhetnek, az ezt követő
részletes körökben pedig az
asztalnál ülők közül bárki, ha
az oldalánál van a szó. Ezzel szemben az OMT-n vannak napirend előtti hozzászólások, és a vita során az
első , általános körben csak
a szóvivők beszélhetnek, az
ezt követő részletes körökben pedig az asztalnál ülők
közül bárki, ha az oldalánál
van a szó.
Es folytathatnám a sort, de
nem teszem. Végül is mire
volt jó akkor ez az egész?
Szerintem csak egyre. A kormány időt nyert, hiszen közel egy év gyakorlatilag úgy
telt el, hogy alig voltak érdemi tárgyalások, megállapodások meg még kevésbé, és ez
nagy szó. Mindent el lehetett
ütni azzal: majd ha föláll a
társadalmi párbeszéd új rendszere!
Mostanra viszont fölállt!
Tehát...
Q-ti
Ingyenes
adótanácsadást
és jogsegélyszolgálatot
tart
a TUDOSZ-irodában
(XIII., Victor Hugo u.
18-22., f sz. 17.)
minden szerdán
16 és 19 óra között
dr. Komjáthy Miklós

Napfogyatkozásnéző szemüveget —
postán is
A Magyar Csillagászati
Egyesület ajánlata
A Sugárbiológiai Intézet által
tesztelt szemüveg megvásárolható

a Telescopium Távcsőboltban (Budapest, Xl. Buda foki
út 4 l/b., telefon: 209-0542)

vagy július 1-ig postán is megrendelhet ő (rózsaszín postai
utalványon):
Tepliczky István, 1134 Budapest, Csángó út 18. II. 27.

A szemüveg ára postaköltséggel együtt 600 Ft.
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A tudomány a XXI. századért

A múlt vagy a jövő jegyében?
Június utolsó hetében Budapesten rendezték meg első alkalommal a tudomány világkonferenciáját. Egy hivatalos álláspont szerint „a megvitatott és a
konferencia által elfogadott deklarációk alighanem a tudomány
századának, a XXI. századnak
a fundamentumául szolgálnak,
és ezek révén úgy hivatkoznak
majd a máris Budapest-konferencia néven emlegetett rendezvényre, ahogyan Helsinkire
szokás, az ott megkötött világpolitikai jelent ő ség ű egyezménynek köszönhető en". Egy
kevésbé hivatalosnak mondható vélemény viszont arra hívta
fel a figyelmet, hogy „a címével
(„A tudománya XXI. századért")
is a XXI. század tudományának
üzenő konferencia sokkal inkább a már elmúlófélben lévő
huszadik század szellemiségét
tükrözte, semmint a jövendő ét".
Az első nyilatkozat hangvételének lelkesültsége érthető, hiszen az a konferencia elnökétől, nevezetesen Hámori József
kultuszminisztertő l származik.
Az utóbbi, fanyalgó megállapítás pedig a brit Economist
„Jószándékkal kikövezve" című
cikkében olvasható. Elmarasztalásának els ő sorban az az
oka, hogy a világkonferencián,
ahol egyébként a tudományfinanszírozás kérdései igen
nagy hangsúllyal szerepeltek,
a K+F szektorba — egyes becslések szerint mintegy 60% erejéig — beépült magánt őke tekintélyes képviselői szinte egyáltalán nem kaptak helyet.
Közelebbrő l megnézve a történteket, úgy t ű nik, hogy nem
is csak ez a két értelmezése
lehetséges a konferenciának,
esetleg még az a kétely is felmerülhet, hogy nem is ugyanarról a találkozóról esik szó.
„Ez a pillanat sajnos még
nem érkezett el"
A miniszterelnök az utolsó
előtti napon tisztelte meg jelenlétével a konferenciát. Üdvözlőbeszédét arra használta fel,
hogy hangsúlyozza: „Ahhoz,
hogy egy országban tudományos sikereket érhessünk el, az
országnak jó hangulatúnak, lehetőségekkel és reményekkel
telinek kell lennie. Mi, Magyarországon — a parlament, a kormányzat, a tudományos akadémia — valamennyien azért dolgozunk, hogy Magyarország
ilyen ország lehessen." A kormányfő úgy ítélte meg, „nem
lehetünk elégedettek az eredményekkel addig, amíg Magyarországon nem gondolják a szülők úgy, hogy érdemes gyermekeiket tudományos pályára adniuk". Ez a pillanat, mondta,
sajnos még nem érkezett el.
„Magyarország egy emelkedő
ország, amely szép jöv ő előtt
áll" — fogalmazott a miniszterelnök. Nem mulasztotta el felhívni a tudományos közvélemény
figyelmét arra, hogy egész Közép-Európa — legalábbis annak
nyugati része — soha nem látott gazdasági, szellemi, intellektuális felemelkedés állapotában van, majd hozzátette: olyan
térségr ő l van szó, amelyben
szilárd lábakon áll az alkotmányosság, stabilak a kormányok,
a gazdaság éves növekedési

üteme pedig kétszerese az
Európai Unió növekedési ütemének. Hazánk pedig, bár sokat szenvedett ország, bármilyen vész is érte, a fejek mindig
tiszták és az alkotáshoz szabadok maradtak — emlékeztette a
tudományos világkonferencia
résztvevőit a miniszterelnök.
Ez a résztvevő i kör —
amennyiben az Economist fenntartásait figyelmen kívül hagyjuk — valóban reprezentatívnak
mondható. Az UNESCO és az
ISCU (Nemzetközi Tudományos
Tanács) közös kezdeményezésében megvalósuló tudóstalálkozón 142 országból 1140-en
vettek részt, közöttük 61 miniszter és 19 akadémiai elnök. Glatz
Ferenc úgy vélekedett: mindenképpen a magyar tudomány
és a hazai kutatók érdemeinek,
illetve eredményeik elismerésének tulajdonítható az, hogy a
konferencia színhelyéül Magyarországot választották két
évvel ezelőtt. Hozzátette: a közelgő ezredforduló, az információs, tudásalapú társadalom, a
gazdaság és a globalizáció rohamos fejlő dése szolgáltatja a
tanácskozás aktualitását és témáit. — Az UNESCO vezetői, a
tudományos emberek most döbbentek rá arra, hogy a már
századunkban elkezdő dött és a
következő évezredben folytatódó ipari, technikai forradalom az
emberiség jövőjének tekintetében egyelőre beláthatatlan hatásokkal, következményekkel
jár — fogalmazott Glatz Ferenc.
A kívánatos egyszázalékos
szintet Magyarország sem
érte még el
A konferencia minden egyedülállósága ellenére egy hoszszabb rendezvénysorozat részeként került lebonyolításra.
Az UNESCO szervezésében
ugyanis 1998 elején már sor
került egy többnapos konferenciára, amely a kultúra kérdéseivel foglalkozott, ugyancsak a
tavalyi év októberében pedig a
felsőoktatás problémáit vitatta
meg egy nagyszabású rendezvény Párizsban. Más-más oldalról és hangsúllyal ugyan, de
mindhárom rendezvény egyértelmű vé tette, hogy mennyire
másként fogalmazódnak meg
ezeken a területeken a gazdag
és a szegény országok gondjai.
Abban a kérdésben például Budapesten is konszenzus alakult
ki, hogy az állami szerepvállalás nélkül a világ tudományos
kapacitásában mutatkozó különbségek még tovább fognak
növekedni. Ugyanakkor éppen a
fejlő d ő országok utasították
vissza azt az ajánlástervezetet,
melynek elfogadása esetén minden ország GDP-jének minimálisan egy százalékát kellene az
egyes kormányoknak kutatásra
és fejlesztésre fordítani. Ez olyannyira irreális követelmény lenne a szegényebb országok felé,
amelynek teljesítése — a döntés
esetleges elfogadása után — lehetetlen lenne. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy még az
orosz tudományos akadémia
főtitkára is arról panaszkodott,
hogy hiába szavazta meg néhány éve az orosz törvényhozás alsóháza, hogy a nemzeti

jövedelem hat (!) százalékát kell
a tudányos kutatásra fordítani,
ezt a kötelességét a kormány
évről évre elmulasztja teljesíteni. Ráadásul ezt a kívánatos
egyszázalékos szintet Magyarország sem érte még el, bár ez
a ráta — legalábbis a konferencián elhangzott ígéretek szerint
— az év végére már megközelíthető lesz. A másik oldalról viszont a nemzetközi pénzügyi
kötelezettségvállalások egyoldalúsága miatt „megsért ő dött"
Egyesült Államok politikájában
várható némi biztató elmozdulás. Tom Lantos ugyanis a konferenciáján bejelentette, hogy
elfogadásra esélyes javaslatot
terjesztett be az amerikai szenátusba, hogy az Amerikai Egyesült Államok térjen vissza az
UNESCO szervezetébe, azaz
újból járuljon hozzá munkájának
finaszírozásához is. Ez az álláspont azért némileg más gazdasági háttérre utal, mint a K+F
kötelező egyszázalékos költségvetési támogatásának elfogadtatása.
A tudomány merész
vállalkozása
A konferencia egy zárónyilatkozat — „Nyilatkozat a tudományról és tudományos ismeretek hasznosításáról" —, valamint egy cselekvési keretprogram — „A tudomány teendő i:
cselekvési stratégia" — elfogadásával zárult. Hazai körülmények között különösen fontos az
a megállapítás, amely hangsúlyozza, hogy az alapkutatásokat nem lehet kiváltani más
eszközökkel. „A tudomány merész vállalkozásának elidegeníthetetlen funciója — olvasható a
záródokumentumban —, hogy a
természet olyan átfogó vizsgálatát valósítsa meg, amely új
ismeretekhez vezet. Ez az új
tudás az, amely kulturális és
szellemi gazdagodást nyújt, és
amely elvezet a tudományból
fakadó technológiai előrelépésekhez és előnyökhöz. Az alapkutatások támogatása elő feltétel a belső fejlő dés és haladás
elérése érdekében. Nem lehetséges az alkalmazott tudomány,
ha nincs tudomány, amelyet
alkalmazni lehet."
Az UNESCO reményei szerint
az elfogadott dokumentumok a
közeljövőben az ENSZ közgy ű lése elé kerülnek, és így hozzájárulhatnak majd a XXI. század tudományával foglalkozó
globális cselekvési program kialakításához. Lehet, hogy e biztató perspektíva fényében más
megvilágításba kerül az a közismert körülmény is, hogy a
hazai közszféra egyébként is
mostohán kezelt bérviszonyain
belül különösen indokolatlan és
egészségtelen különbségek alakultak ki a kutatóintézeti és a
fels őoktatási bérek rovására.
Természetesen demagógia lenne egy nemzetközi konferenciához kapcsolni az ilyen lokális
problémák enyhítését, mindenesetre a rendezvény jó alkalom
volt, hogy a magyar tudomány
nemzetközi presztízse és hazai
alulfinanszírozottsága közötti
növekv ő szakadék veszélyeire
újból felhívja a figyelmet.
R. B.

Gábor Dénes, a kiváló mérnök-fizikus
tiszteletére

Pályázati felhívás
A Magyar Szabadalmi Hivatal pályázati felhívása új
m űszaki alkotások, kutatási-feltalálói eredmények
elismerésére
Gábor Dénes, a világhírű magyar mérnök-fizikus születésének 100. évfordulóját a magyar millennium évében, 2000.
június 5-én ünnepeljük. A kiváló természettudós a holográfiai
módszer feltalálásáért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért 1971-ben kapta meg a fizikai Nobel-díjat. Maradandót
alkotott az információelmélet, az elektronoptika és a plazmafizika területén, élete utolsó évtizedeiben mintaadó szociális
érzékenységgel elemezte a globális problémák technikai gyökereit és leküzdésük gazdasági-társadalmi eszközeit. Munkássága ma is mozgósítja a mű szaki tudományok legkiválóbb mű velőit.
Gábor Dénes születésének centenáriuma alkalmából a Magyar Szabadalmi Hivatal új mű szaki alkotások, kutatási-feltalálói eredmények elismerésére pályázatot hirdet az alábbi szakmai területeken:
a) Alkalmazott fizika (különösen optika, elektronfizika,
plazmafizika, anyagtudomány)
b) Informatika
c) Környezetvédelem
A pályázók köre:
Kutatóintézetekben, felsőoktatási intézményeknél, termelő-szolgáltató vállalatoknál dolgozó, pályakezdőktől a legfeljebb PhD
fokozattal rendelkezőkig, azon kutatók pályázhatnak, akik az
adott kutatási témában az évezred utolsó évtizedében — 1991től — kezdték meg tevékenységüket.
Pályázati feltételek:
A pályázati témát regisztráltatni kell; ezt a kutatás témavezetőjének, vagy a fiatal szakember oktatási, egyetemi vagy kutatási műhelybeli tutorának írásos ajánlásával célszerű kiegészíteni.
A pályázatok regisztrálása:
A regisztrálás helye:
Magyar Szabadalmi Hivatal, Iparjogvédelmi Tájékoztatási és
Oktatási Központ, 1054 Garibaldi u. 2.
Határidő: 1999. szeptember 30.
A regisztrálásnak tartalmaznia kell:
-

a
a
a
a
a
a
a

kutatás megkezdésének évét,
kutatási téma rövid leírását,
témavezető nevét, elérhetőségét,
kutatás során elérni kívánt cél megjelölését,
kutató nevét, születési évét, elérhetőségét,
kutatás helyének pontos megjelölését,
kutató eddigi szakmai pályafutásának leírását

A pályázat tartalmi követelményei
1. A kutatási tevékenységgel megoldani kívánt műszaki probléma és a megoldás részletes ismertetése minimum 10, maximum 50 oldal terjedelemben.
2. A kutatási téma iparjogvédelmi feltárása, amelyhez a Magyar Szabadalmi Hivatal a regisztrált pályázók részére ingyenes információs csomagot és iparjogvédelmi kutatási lehetőséget biztosít.
3. A Magyar Szabadalmi Hivatal a pályázatok tartalmát titkosan kezeli.
A pályamunkák leadásának helye:
Magyar Szabadalmi Hivatal, Iparjogvédelmi Tájékoztatási és
Oktatási Központ, 1054 Garibaldi u. 2.
Határidő: 2000. március 31.
Értékelés
A benyújtott pályázatokat szakértői bírálóbizottság értékeli és
díjazza. A testület elnöke: a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke,
tagjai az egyetemek, az MTA kutatóintézeteinek képviselői, a
Magyar Szabadalmi Hivatal elbíráló munkatársai, valamint a
pályamunkák kutatási témavezető i köréből kerülnek kiválasztásra. A testület három, egyenként 500 000 Ft érték ű díjat adományoz, amelynek egy részét a kutatónak szakmai konferencián való
tutorával közös — részvétele költségeire van módja
fordítani.
A Magyar Szabadalmi Hivatal támogatja az értékes pályamű vek megjelenését szakfolyóiratokban, s konzultációs lehetőséget biztosít a kutatási eredmény és/vagy találmány jogvédelmének hazai és külföldi megszerzéséhez.
Az ünnepélyes díjkiosztás helyéről és idejéről a pályázat résztvevői.kO(ön értesítést kapnak.
Magyar Szabadalmi Hivatal

